أفكار سائدة
حول ّ
التعذيب
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ليس هنالك تعذيب فعليا في تونس ،ولكن باألساس
حاالت سوء معاملة
ً
غالبــا مــا
القروســطية التــي
أشــكال عديــدة ال تقتصــر فقــط علــى الطــرق
يتخــذ التعذيــب
ً
ّ
يفكــر فيهــا النــاس.
يتمثــل التعذيــب علــى معنــى االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب غيــره مــن ضــروب المعاملــة ،أو العقوبــة
القاســية ،أو الالإنســانية ،أو المهينــة المصــادق عليهــا مــن قبــل تونــس ،فــي كل عمــل ينتــج عنــه ألــم شــديد
جســدي أو نفســي مــن قبــل موظــف رســمي ،بــإذن أو بموافقــة منــه .ويجــب أن يكــون هــذا األلــم مســلطا عــن
قصــد ولهــدف محــدد كالتحصيــل علــى اعتــراف ،العقــاب أو ألهــداف تمييزيــة.
وإن كان مــن الجلــي أن التغريــق ،اقتــاع األظافــر أو االعتــداءات الجنســية ّ
تمثــل بمــا ال يــدع مجــاال للشــك تعذيبــا
كمــا هــو األمــر بالنســبة لضربــات اللكــم والــركل والضــرب بالهــراوات أو بأعقــاب الســاح بطريقــة تكراريــة لحــد
ينتــج عنــه ألــم شــديد ،فــإن هــذه االعتــداءات مازالــت لألســف شــائعة فــي تونــس اليــوم .فقــد وثقــت المنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب خــال عملهــا فــي الســنوات األخيــرة العديــد مــن حــاالت االعتــداءات الجنســية،
الصعــق الكهربائــي ،الحــرق وحــاالت ضــرب مبــرح ســببت آالمــا شــديدة أدت فــي بعــض الحــاالت إلــى مخلفــات
خطيــرة ووصلــت أحيانــا إلــى المــوت.
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يستعمل التعذيب فقط للحصول على اعترافات
اســتنادا إلــى التعريــف الــوارد فــي االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب ،يعتبــر تعذيبــا
العنــف الــذي يصــل إلــى مســتوى شــدة معينــة والــذي يتــم اقترافــه لســبب يمكــن تحديــده
دون أن يكــون ذلــك الهــدف ضــرورة الحصــول علــى اعترافــات.
ويمكــن أن يكــون الهــدف فعليــا الحصــول علــى اعترافــات أو معلومــات فــي إطــار تحقيــق ،ولكــن يمكــن أن
يكــون الهــدف منــه أيضــا معاقبــة الضحيــة أو جعلهــا تعانــي بســبب انتمائهــا العرقــي او هويتهــا الجنســية،
الجندريــة أو الدينيــة.
الفكــرة الســائدة بــأن أهــداف التعذيــب تنحصــر فــي الحصــول علــى اعترافــات هــو فكــرة خاطئــة تــم ترويجهــا
عبــر القانــون التونســي الــذي اعتمــد تعريفــا غيــر مالئــم للتعذيــب حيــث أن الفصــل  101مكــرر مــن المجلــة
الجزائيــة يحصــر أهــداف التعذيــب فــي التحصيــل علــى اعتــراف أو معلومــات أو بهــدف التمييــز العرقــي فقــط.
إن هــذا التعريــف تقييــدي للتعذيــب ويتوجــب تعديلــه فوريــا.
علــى مســتوى الممارســة ال يــزال إذا التعذيــب شــائعا فــي تونــس أثنــاء اإليقــاف الســتخراج اعترافــات أو
معلومــات وإلجبــار المحتجــز علــى توقيــع المحضــر الــذي ســيتم اســتعماله الحقــا ضــده مــن قبــل القاضــي .فــي
العديــد مــن الحــاالت الموثقــة مــن قبــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ،يســتعمل التعذيــب مــن قبــل
أعــوان قــوات االمــن ألســباب عقابيــة فــي أماكــن خاصــة أو عامــة كمــا فــي مراكــز الشــرطة أو الســجن كمــا
يســتعمل التعذيــب أيضــا علــى أســاس التمييــز الجنســي تجــاه أفــراد مجتمــع الميــم.ع.
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العنف البوليسي لم يعد منتشرا ،توجد فقط حاالت
معزولة
ممــا كانــت عليــه قبــل ّ
لئــن أصبحــت حــاالت ّ
أن حــاالت ســوء
الثــورةّ ،إل ّ
التعذيــب أقـ ّـل تواتــرا ّ
ـد أشــخاص ذوي خلفيــات
ـم ارتكابهــا فــي ظــروف مختلفــة ضـ ّ
المعاملــة ال تــزال منتشــرة ويتـ ّ
مختلفــة.
اإلذالل والتهديــد والصفعــات واللكمــات والــركالت والضــرب بالعصــي أمــر شــائع أثنــاء اإليقــاف واالحتجــاز لــدى
الشــرطة ،ولكــن ً
أيضــا أثنــاء الخالفــات بيــن المواطنيــن وأعــوان األمــن فــي الطريــق العــام أو فــي األماكــن
الخاصــة.
عســفي كمــا هــو الحــال ّ
إن االحتجــاز ّ
الورديــة،
الحريــة والمتواجديــن بمركــز
بالنســبة للمهاجريــن مســلوبي
ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
البوليســية
يمثــل كذلــك شــكال مــن أشــكال ســوء المعاملــة .ينطبــق التكييــف ذاتــه علــى حــاالت الهرســلة
ّ
ّ
الســجين أو المحتفــظ بــه الــذي
المسـ ّـلطة علــى األشــخاص
المصنفيــن ومجتمــع الميــم.ع .كمــا يشــكل حرمــان ّ
تتدهــور حالتــه الصحيــة مــن الرعايــة ،ســوء معاملــة يمكــن أن يســبب الوفــاة فــي بعــض األحيــان.
ّ
ويتجلــى ذلــك فــي االســتخدام المفــرط للقــوة عنــد
يصــل العنــف البوليســي ذروتــه عنــد انــدالع االحتجاجــات
تفريــق التجمعــات ،ال ســيما مــع االســتخدام غيــر المبــرر للغــاز المســيل للدمــوع .كمــا يظهــر هــذا العنــف مــن
خــال االعتــداءات الجســدية واللفظيــة أثنــاء ايقــاف واحتجــاز المتظاهريــن المشــتبه بهــم.
مثــل هــذه المعاملــة ،حتــى فــي الحــاالت التــي ال تصــل فيهــا إلــى خطــورة التعذيــب ،ال تقـ ّـل خطــورة وتســتحق
ـا فــي ممارســات الشــرطة كشــكل مقبــول مــن
المحاســبة التامــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،ال يــزال العنــف متأصـ ً
ـي مــن العقــاب.
أشــكال التفاعــل مــع المواطنيــن .والســبب الرئيســي لذلــك هــو أنهــا تتمتــع بإفــات شــبه كلـ ّ
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اخلية تحمي أعوانها المسؤولين
الد ّ
لم تعد وزارة ّ
عن العنف
ّ
ّ
مؤخــرا ّأنهــا أوقفــت عــن العمــل أعــوان األمــن
الداخليــة قــد أعلنــت
أن وزارة
مــن
المؤكــد ّ
ّ
الذيــن اعتــدوا علــى قاصــر بمنطقــة ســيدي حســين وقامــوا بســحله وتجريــده مــن ثيابــه.
وكانــت دوافــع هــذا القــرار مقطــع الفيديــو المنتشــر والــذي ّ
وثــق االنتهــاك الحاصــل وموجــة الســخط التــي
أن هاتــه القــرارات نــادرا مــا تؤخــذ .فــي كثيــر مــن الحــاالت ،يظــل أعــوان األمــن فــي
أثارهــا .لكــن يجــدر القــول ّ
الخدمــة ،حتــى لــو وجهــت إليهــم تهــم أو صــدرت فــي شــأنهم أحــكام مــن أجــل ارتــكاب أعمــال عنــف.
تــم
تمــت فيهــا مالحقــة أعــوان األمــن
ّ
قضائيــا والتــي يتابعهــا برنامــج «ســند»ّ ،
فــي الحــاالت النــادرة التــي ّ
ّ
إصــدار أحــكام غيابيــة فــي ّ
المتهميــن وذلــك لعــدم حضورهــم فــي أغلــب األحيــان حيــث يرفــض هــؤالء
حــق
يســتمرون فــي العمــل وكأنهــم ليســوا
يتــم القبــض عليهــم ،بــل علــى العكــس،
مواكبــة محاكماتهــم ،وال
ّ
ّ
ّ
قضائيــة.
تتبعــات
ّ
محــل ّ

يجــب علــى القضــاة مطالبــة الظابطــة العدليــة بإيصــال االســتدعاءات للمتهميــن أو بتنفيــذ بطاقــات الجلــب
يتهــرب أعــوان الظابطــة العدليــة مــن تنفيــذ
بحقهــم إلجبارهــم علــى حضــور محاكماتهــم حيــث كثيــرا مــا
ّ
يهــم االمــر أحــد زمالئهــم ،االمــر الــذي يســمح للمتهميــن باإلفــات مــن العدالــة.
القضائيــة عندمــا
البطاقــات
ّ
ّ
يتــم اســتجواب وزارة الداخليــة بشــكل منتظــم مــن قبــل المجتمــع المدنــي بشــأن ســوء الســلوك المهنــي
ً
أي تفاعــل .كمــا تبــدي الــوزارة تســاهال تجــاه النقابــات
الخطيــر الــذي يشــكل أيضــا جرائــم جزائيــة ،لكنهــا ال تبــدي ّ
األمنيــة التــي تنشــر بيانــات إهانــة وتهديــد علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي كمــا تدعــو فيهــا أعــوان األمــن
ـم تتبــع مثــل هــذه المنشــورات ويقــع حـ ّـل النقابــات
المتورطيــن إلــى اإلفــات مــن العدالــة .مــن المفــروض أن يتـ ّ
ـم ّاتخــاذ أي إجــراء فــي هــذا ّ
الشــأن.
ـروج لهــا ،لكــن لألســف ال يتـ ّ
األمنيــة التــي تـ ّ
ّ
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لم تعد العدالة ّ
ونسية متواطئة مع العنف
الت
ّ
البوليسي
دائمــا إلــى االذن باإليقــاف التحفظــي بالنســبة للموقوفيــن الذيــن يزعمــون
يعمــد القضــاة
ً
بأنهــم تعرضــوا العتــداءات بالعنــف مــن قبــل أعــوان الشــرطة ،عــوض تســجيل مــا يزعمونــه
مــن تعرضهــم للعنــف وفتــح تحقيــق فــي ذلــك.
تــؤدي إلــى موجــات مــن االعتقــاالت
االحتجاجيــة التــي
تتجلــى هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص خــال التحــركات
ّ
ّ
وااليقافــات الجماعيــة وقــد كان الحــال كذلــك فــي شــهر جانفــي  2021اذ تــم القبــض علــى مئــات مــن المحتجيــن
المشــتبه بهــم ،وتعرضــوا لالعتــداء أثنــاء فتــرة اإليقــاف وفتــرة االحتفــاظ ،وقــد أجبــر بعضهــم أحيانــا علــى
التوقيــع علــى محاضــر بحــث قبــل عرضهــم علــى المحكمــة.
بنــاء علــى محاضــر
الجمهوريــة باحتجازهــم حتــى دون رؤيتهــم،
فــي كثيــر مــن هــذه الحــاالت ،يــأذن وكيــل
ّ
ً
الشــرطة فقــط.
فــي حــاالت أخــرى ،تــم عــرض الموقوفيــن لفتــرة وجيــزة علــى وكالء الجمهوريــة الذيــن أمــروا بإيداعهــم
وحرمــوا مــن حقهــم فــي االســتعانة
ّ
بالســجن علــى الرغــم مــن ادعائهــم بأنهــم قــد تعرضــوا لالعتــداء بالعنــفُ ،
بمحــام وبالعــرض علــى فحــص طبــي أو ّ
االجرائيــة
ـأن مثــل هــذه االخــاالت
حتــى مــن إبــاغ عائالتهــم ،مــع العلــم بـ ّ
ّ
ـؤدي الــى إلــى بطــان اإلحتفــاظ باألســاس.
قــد تـ ّ
هــذا وتجــدر اإلشــارة بــأن ضحيــة التعذيــب أو ســوء المعاملــة عنــد تقدمهــا بشــكاية فــي الغــرض ،فــإن التحقيــق
ً
محفوفــا بالعديــد مــن العقبــات اذ تتســم اإلجــراءات فــي مثــل هاتــه القضايــا بالبــطء الشــديد
دائمــا
فيهــا يكــون
ً
ويعمــد ممثلــو النيابــة العموميــة وقضــاة التحقيــق إلــى عــدم االجتهــاد وتجاهــل العديــد مــن أعمــال التحقيــق
الضروريــة لكشــف الحقيقــة.
أمــا فــي الحــاالت النــادرة التــي تصــل فيهــا الملفــات لطــور المحاكمــة ،وبغــض النظــر عــن شــدة العنــف الــذي
تعرضــت لــه الضحيــة ،فانــه ال يتــم تكييــف الوقائــع علــى أنهــا جريمــة تعذيــب ،ولكــن علــى أنهــا مجــرد جريمــة
الســيء لجريمــة التعذيــب المنصــوص عليــه فــي القانــون فــي
خاصــة بســبب التعريــف
عنــف ،ويكــون ذلــك ّ
ّ
القانــون الجزائــي التونســي.
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